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 كي ال يتجنب النق ُد النق َد: وما بعدها1967 ما قبل حرب
The Turning Point of the June, 1967 War: a Genuine Critique

ً
مختلفــا
اتخــذ تاريــخ المشــرق العربــي والمنطقــة وفلســطين والنظــام الصهيونــي مســارًا
. وما بعدها1967 عما قبل حرب
ّ  ولهذا يمكن الحديث.1967  يونيو/أطلقته نتائج حرب حزيران
ً نقطــة مفصل ّي
ً
 وما تــزال الدول،ــة فــي تاريخ العــرب الحديث المعاصــر
ومثلــت هزيمــة حزيــران
 على الرغم من سعي األنظمة العرب ّية لتمويه،والشعوب العربية تعيش تداعياتها إلى اآلن
 بتجــاوز ذلك في، وثان ًيــا."أي تحويلــه إلــى "نكســة
ْ ، عبــر تلطيــف اللفــظ نفســه، أو ًلا،الهزيمــة
."ســمي "األنظمة التقدمية
ُ ألن إســرائيل لم تنجح في إطاحة ما
ّ محاولة قلب الهزيمة انتصارًا
نحو علمي
ً  وعلى الرغم من مرور خمسين،أ ًيا يكن
ٍ  على-  لم يَجر ِ التطرّق،عاما على حدوثها
 إلى أكبر إخفاق عســكري عرفه العرب في تاريخهم الحديث من منظور العلوم السياســ ّيةوقــت صــدرت فيهــا مئــات الدراســات في إســرائيل
 وبأدواتهــا؛ هــذا فــي،والعلــوم العســكرية
ٍ
. وهو أم ٌر يفرض إعادة تناول هذه الحرب وتقديم قراءة تحليلية وسردية عربية بشأنها،والغرب
.1967  يونيو/ حرب حزيران، الجيوش العربية، إسرائيل:كلمات مفتاحية
The June, 1967 War was a turning point in the modern history not only of
Palestine and the Zionist state but also the wider region. The defeat of the Arab
armies was a pivotal moment for the modern and contemporary histories of the
Arab world, and has consequences which continue to reverberate today. That
fact remains unchanged despite attempts by Arab governments to gloss over the
severity of what happened during the war, first by employing the euphemism of
Naksa (or "setback") to describe what happened and later to celebrate the fact
that "progressive" Arab regimes were not toppled by the Israeli army. Despite the
significance of these events, the Arabic academic literature continues to lack a
serious analysis of the events of June, 1967, in stark contrast to the hundreds of
academic works published by Israeli and western authors. This reality necessitates
a rereading of the war, and the formulation of a new Arab narrative about it,
which the author attempts in this paper.
Keywords: Israel, Arab Armies, June 1967 War.
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خمسون عا ًما م ّرت عىل حرب حزيران  1967التي احتلت فيها
إرسائيل يف ستة أيامٍ (منذ أن بدأ القتال حتى وقف إطالق النار)،
ِ
أضعاف مساح ِتها ،مبا يف ذلك ما تبقّى من أرض
ايض تبلغ ثالث َة
أر َ
فلسطني التاريخيّة ،أي الضفة الغربية وقطاع غ ّزة اللتان وقعتَا
تحت الحكم األردين  -املرصي بعد اتفاقيات الهدنة عام  .1949إث ْر
تلك الحرب ،اتخذ تاريخ املرشق العريب واملنطقة وفلسطني والنظام
الصهيوين مسا ًرا مختلفًا أطلقته نتائجها .ولهذا ميكن الحديث،
عم قبل حرب  1967وما بعدها.
بالتأكيدّ ،
عبتُ يو ًما عن فكرة ُمفادها أ ّن حزيران /يونيو  ،1967وليس
سبق أن ّ
أيار /مايو  ،1948هو تاريخ نشوء إرسائيل الحقيقي (أو تثبيته عىل
األقل) .فحتى انتصارها يف تلك الحرب ،كانت إرسائيل  -التي أُ ِّرخت
النكب ُة الفلسطينية بيومِ إعالنِ استقاللها  -مرشو ًعا غري مستق ٍّر يف نظر
الحركة الصهيون ّية وما ُس ّمي "يهود الشتات" الذين أقنعتهم حرب 1967
أ ّن إرسائيل أكرث من مغامرة ،وأنها مرشو ٌع مضمون؛ فتكثّفت الهجرة إليها
بعدها ،وتدفقت االستثامرات أضعافًا مضاعفةً ،وانتقلت إرسائيل من
اقتصاد القطاع العا ّم االستيطاين التعبوي إىل اللربلة االقتصادية .كام أ ّن
الواليات املتحدة األمريكية أبرمت التحالف اإلسرتاتيجي معها ،واقتنعت
بفائدته العملية وال ّرهان عليها بعد هذه الحرب .فكام هو معلوم،
انترص جيش االحتالل يف هذه الحرب بسال ٍح فرنيس وليس بسالح أمرييك،
وتدفقت أموال املعونات األمريكية واالستثامرات ،وجرى تسليح الجيش
"قصة"
اإلرسائييل بطائرات الفانتوم بدلً من املرياج الفرنسية .أ ّما بقية ّ
العالقات األمريكية  -اإلرسائيلية إث ْر تلك الحرب ،فهي معروفة للجميع.
لن يكون بوسعنا اليوم التط ّرق إىل األبعاد ،الدوليّة والعربيّة
والفلسطينيّة ،كلِّها ،ولك ّننا سوف نُلقي ضو ًءا مختلفًا عليها ،أو نقاربها
مقارب ًة مخالف ًة ملا هو مألوف.
خرجت إرسائيل من حرب  1948بخسائر كبرية تتجاوز ما خرسته يف
ْ
ً
جميع الحروب األخرى ،مقارنة بعدد السكان يف ذلك الوقت؛ عىل
الرغم من وهن الدول العربيّة وتبعيّتها للدول االستعامرية وارتباكها
وضعف جيوشها وهشاشة املقاومة الفلسطينيّة بعد ثور ٍة منهِكة
استنزفت االقتصاد واملجتمع بني عامي  1936و ،1939وعىل الرغم
من التحالف الربيطاين – الصهيوين أيضً ا .ومل يتلخص الفرق يف التفوق
الصهيوين باملعدات والتقنيات فحسب ،بل كانت مثة فجو ٌة عددية
مسكوت عنها غال ًبا .فقد حشدت "الهجانا" أعدا ًدا تفوق عدي َد
مقاتيل الجيوش العرب ّية مجتمعةً .وحتى من هذه الناحية ،فإ ّن حرب
الكرثة ضد القلة أسطور ٌة من األساطري الصهيونية يف الرصاع.
مل يعرتف العرب بتح ّول الكيان الصهيوين االستيطاين إىل دولة بترشيد
الشعب الفلسطيني عام  ،1948وأصبح العداء لهذا الكيان موضو َع

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

ٍ
تنافس بني التيارات السياسية العربية كافّةً .ويُ َع ُّد تأثري النكبة والتأث ُّر بها
من أهم دوافع االنقالبات العسكرية ضد النخب التقليدية والليربالية
التي حكمت الدول العربية بعد االستقالل وفشلت يف هذه الحرب،
حل املسألة الزراعية وغريها .وكنت قد أوضحت سابقًا
مثلام فشلت يف ّ
أ ّن النكبة مل تقترص عىل الشعب الفلسطيني الذي تحمل وزرها األكرب،
عامل مفصل ًيا يف مجمل
بل امتدت إىل الشعوب العربية وأصبحت ً
التطورات الداخلية للبلدان العربية ،وتأسس االستخدام األدايت للقضية
الفلسطينية سواء يف الرصاعات الداخلية يف البلدان العربية أو العالقات
البينية .ومث ّة منط متكرر لضباط شاركوا يف حرب  1948وقاموا بانقالبات
عسكرية يف مرص وسورية والعراق .ولك ّن هؤالء الضباط الذين قادوا
االنقالبات املربرة بفجيعة خسارة الجيوش العربية لحرب عام ،1948
تعرضوا لهزمية أكرث فداح ًة عام .1967

كان رأي بن غوريون أ ّن حرب عام  ،1948التي ُس ِّميت حرب
االستقالل ،مل ت َحسم املسألة ،وأنّه ليك تتقبل الدول العربية وجود
إرسائيل يف املنطقة ال ب ّد من إرغامها عىل ذلك ،بإلحاق هزمية أخرى
حرب أخرى تُقنعها بقبول األمر الواقع .ولهذا ،فمن حيث
بها يف ٍ
وبغض النظر عن تفاصيل بدء الحرب مع مرص أو
املزاج العا ّم،
ّ
سورية ،كانت املؤسسة الصهيونية مستعد ًة وجاهز ًة لخوض حرب
ثانية أو ثالثة ،بل معن ّي ًة بذلك.
وبعد حرب األيام الستة ،ويف العام نفسه ،طرحت الحكومة اإلرسائيلية
يف مراسالت مع اإلدارة األمريكية إمكانية مقايضة األرايض التي
احتلتها (ما عدا القدس) باتفاقيات سالمٍ مع الدول العربيّة .أ ّما اليوم،
فال ميكننا التأكد من جدية هذه الخطوة ،وتلخص املوقف الرسمي
العريب بـ "الءات الخرطوم" املعروفة الثالث :ال صلح ،ال اعرتاف،
ال مفاوضات .فقد كان املطلوب  -إرسائيليًا  -تجاوز قضيّة فلسطني،
وحل قضية الالجئني الفلسطينيني عرب ًيا ،وتحقيق سالم
بل نسيانهاّ ،
ٍ
حينئذ "تسوية أر ٍ
اض إقليم ّية"
مع الدول العرب ّية يقوم عىل ما ُسمي
 Territorial compromiseعىل أساس قرار مجلس األمن رقم .242
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ما قبل حرب  1967وما بعدها :كي ال يتجنب النقدُ النق َد

الحقيقة أنّه مل يكن بوسع األنظمة العربية قبول ذلك ،فهو ال يعني إال
االستسالم بعد هزمي ٍة مذلّ ٍة تعرضت لها األنظمة والجيوش العربية؛
ولكنه أصبح أم ًرا وار ًدا إث ْر استعادة بعض الثقة بال ّنفس يف حرب
 ،1973أي إ ّن أهداف حرب  1967اإلرسائيلية  -يف ما يتعلّق بقبول
إرسائيل يف املنطقة وعقد اتفاقيات سالم مع الدول العربية من دون
حل قضية فلسطني  -تحققت بعد حرب  1973عىل الجبهة املرصية.
ّ
وبعد صعود منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها املسلحة املبهر
إث ْر تلك الحرب ،وإن كانت تأسست قبل الحرب ،وأفولها بعد
حربني أخريني (حرب لبنان  ،1982وحرب الخليج  ،1991وبينهام
االنتفاضة الفلسطينية) ،طُ ِّبق ذلك عىل الجبهة األردنية عرب
التسوية مع منظمة التحرير الفلسطين ّية .لقد أصبح مبدأ "أرض
مقابل االعرتاف" ،الذي رفعته إرسائيل يف ما بعد شعا ًرا عربيًا بعد
أن ُع ِّدل" ،األرض مقابل السالم" ،واملعنى واحد يف الحقيقة .جرى
هذا بعد أن توطّد يف إرسائيل معسك ٌر كبري يدعو إىل "السالم مقابل
السالم" ويعرتض عىل إعادة األرض ،أو يقبل بإعادة جزء من األرض
مع أكرب عدد من الفلسطينيني ،وذلك بتحويل التسوية اإلقليم ّية إىل
تسوية دميوغرافيّة.
تتجل الرضب ُة التي تلقّتها الحركة القومية العربية يف أزمة األنظمة
مل َّ
التي تبنت القومية العربية أيديولوجية رسمية بعد هزميتها يف
حرب  1967فحسب ،بل أيضً ا يف تفكيك الطرف العريب يف الرصاع
العريب  -اإلرسائييل ،وذلك عرب ظاهرة اتفاقيات الصلح املنفرد املرصي
واألردين والفلسطيني مع إرسائيل ،وعمليات التفاوض املنفصلة.
وتكمن املفارقة التاريخية الكربى يف أنه حينام هزمت األنظمة
العربية التي تبنت القومية العربية أيديولوجي ًة رسمي ًة يف الحرب
مع إرسائيل ،انحرست معها هذه األيديولوجية تحدي ًدا ،وهي التي
تعترب الـراع مع إرسائيل قضية العرب جمي ًعا ،وليست قضية
الفلسطينيني وحدهم .واستفادت من ذلك تلك األنظمة التي مل
تتنب هذه العقيدة واعتربتها مغا ِمرةً ،والقوى التي صعدت من داخل
األنظمة واتجهت نحو السالم املنفرد مع إرسائيل ،وغطت رغبتها
هذه بضع سنوات بحجج؛ مثل عدم التدخل يف الشأن الفلسطيني،
والحرص عىل ترك قضية فلسطني للفلسطينيني يقررون بشأنها ما
يرونه .أما األنظمة التي ظلت تتمسك بهذه األفكار فلم تتنازل عن
قضية فلسطني ولكن ليس يف الرصاع مع إرسائيل ،بل يف رصاعها عىل
البقاء وتخوين املطالبني بالحرية والعدالة ،وكذلك يف املساومة بشأن
موقعها الدويل واإلقليمي .وهذه امليزة (أو الورقة كام يحلو للبعض
أن يقول) انتزعتها منها منظمة التحرير يف املعركة عىل استقاللية
القرار الفلسطيني.

مالحظات حول ر ّدة الفعل
العربية على الحرب
طويل عند محاولة األنظمة العربيّة متويه الهزمية ،غري
لن أتوقف ً
أول ،بتلطيف اللفظ نفسه،
أنّني أشري إىل أم َرين بشأنه :كان ذلكً ،
ٍ
ٍ
أي تحويله إىل "نكسة" ،فكأ ّن األمر يتعلّق بزلّة محزنة ألنظمة تسري
ْ
عمو ًما عىل طريق صحيح .وبحسب هذا األسلوب التصويري ،تكون
لكل مسري ٍة عظيم ٍة نكس ٌة أو نكسات ،مثلام يكون "لكل حصانٍ
ّ
كبوة" .وكان التمويه ،ثانيًا ،بتجاوز ذلك يف محاولة قلب الهزمية
انتصا ًرا أل ّن إرسائيل مل تنجح يف إطاحة ما ُسمي "األنظمة التقدمية"،
كل ما استطاعت فعله هو احتالل األرض فقط (!!) .فهذه
وأ ّن ّ
فضيحة تستحق كُت ًبا وأبحاث ًا يف تحليل البالغة السياسية العربية
والدمياغوغيا التي تستبيح سائر املعايري العقلية والذهنية التي تقبع
خلفهام .أما عند االعرتاف بالفشل العسكري ،فيقرتن ذلك بالتهويل
من قدرات إرسائيل وإمكاناتها إىل حدود أسطورية ،مبا يف ذلك
"املؤامرة اليهودية العاملية" وسيطرتها عىل أمريكا؛ وهو ما استخدم
الحقًا يف عملية تصفية القضية الفلسطينية وتربير عمليات السالم
املنفردة .فإذا كانت إرسائيل متتلك هذه القوى الخارقة يصبح أي
مهم.
فتات تقدمه عىل مائدة املفاوضات إنجازًا ً
أ ّما ر ّدة الفعل املعارض لألنظمة العربيّة ،فكانت أكرث استعدا ًدا
لالعرتاف بالهزمية بطبيعة الحال ،فهي هزمية األنظمة ،ولك ّنها عمو ًما
مل يُتوقَّف عندها مليًّا ،وذلك لسببني:
ً
أول ،أل ّن التدقيق يف ما جرى أثناء الحرب ،والبحث يف اإلخفاقات
العسكريّة والتخبط يف صنع القرار السيايس ،كانت أمو ًرا ت ُ َع ُّد من
املحظورات .والنقد العيني الذي ال يكتفي بالعموميات ،يف حالة القيام
ِ
بش
مامرسات أنظم ٍة ظلّت قامئ ًة بعد الحرب ،وال ّن ُ
ميس
به ،ال ب ّد أن َّ
فضل عن التع ّرض
يف دفاترها ومستنداتها (إن ُوجِدت) ممنوعًٌ ،
لقياداتها .وقد قامت األنظمة نفسها بالتضحية ببعض الضباط،
ونرشت شائعات تقبّلها الجمهور العريب برحابة صدر ،منها املؤامرة
والتواطؤ والخيانة ،وذلك من دون تقديمِ أدل ٍة كام هي العادة .لك ْن
طوال نصف قرن ،مل يَج ِر التط ّرق  -عىل نح ٍو علمي  -إىل أكرب إخفاق
عسكري عرفه العرب يف تاريخهم الحديث .وأقصد التطرق إليه من
منظور العلوم السياسيّة والعلوم العسكرية ،وبأدواتها؛ هذا يف ٍ
وقت
صدرت فيها مئات الدراسات يف إرسائيل والغرب يف تحليل الحرب
فضل
وأسبابها ونتائجها وتوثيقها ،ويف تحليل كل معركة من معاركهاً ،
عن كُتب السري الكثرية التي كتبها القادة ،ووزارة الخارجية ،ووزراء
الدفاع ،وحتى الضباط .لهذا ،إذا أردتَ أن تدرس مسا َر حرب 1967
ذات َه ،فسوف تجد نفسك أمام مكتبة كاملة صهيونية أو بريطانية
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أو أمريكية ،ولكنك ستجد ندر ًة يف األدبيات البحثية العربية ،وستكون
ٍ
معلومات متفرق ٍة  -إزاء ما "تك ّرم" به
ممت ًّنا  -يف حال الحصول عىل
بعض الضباط والسياسيني العرب يف مذكراتهم.
ثان ًيا ،انشغل املثقفون العرب بعد الحرب مبسائل مثل الصدمة
الحضاريّة أو صدمة الحداثة املجددة التي أحدثتها الحرب ،وقارن
بعضهم أث َ َرها بغزو نابليون ملرص ،كام انشغلوا بصدمة اكتشاف ق ّوة
املؤسسة العسكريّة اإلرسائيل ّية التي غال ًبا ما استخفوا بها ،وع ُّدوها
ّ
كيانًا هشً ا مؤقتًا وعصاب ًة صهيوني ًة حاكم ًة وأشتاتًا تتجمع عىل
أرض فلسطني ال تشكِّل شع ًبا وأ ّمةً ،خالفًا للعرب يف زمن انتشار
األيديولوجية القومية.
وأدى نقد الصدمة الحضارية ،الحقًا ،دو ًرا يف ميالد تيار أُعجِب
بإرسائيل وسياسييها ومؤسساتها وضباطها ،باعتبارها دولة حديثة.
لقد فتحت الهزمية بابًا لنقد التخلف والبحث عن أسبابه يف الجهل
وانتشار األمية ،أو يف التبعية االقتصادية ،أو يف الدولة السلطانية،
ويف الدين والتدين ،وصولً إىل سيكولوجيا اإلنسان العريب وعقليته
(ورمبا "جيناته" البيولوجية أو الثقافية) ،وغريها .كام فتحت املجال
يخل
واس ًعا أمام الوعظ بالحداثة والعقالنية والتقدم ،وهو جهد مل ُ
من جوانب مفيدة ملسها بعضنا يف أجواء سبعينيات القرن املايض،
ولكن من منظور موضوعنا اليوم ،قام هذا النقد غالبًا بالقفز عن
املوضوع أو تجاوزه من فرط حامس ِة االندفاع نح َوه.
وبعد أدبيات الصدمة الحضاريّة ،انترشت أدبيات يسارية ،وأخرى
كل واحدة منها األنظم َة من
أيديولوجية علامن ّية أو دين ّية تحاسب ٌ
مثل أنّه لو كان النظام يتّبع االشرتاك ّية العلم ّية لَام ُهزم
منطلقها ،فت ّدعي ً
يف الحرب ،ولو كان إسالميًّا لَام اندحرت جيوشه؛ فالهزمية عقوب ٌة إلهيّ ٌة
عىل التخيل عن تعاليم اإلسالم ونظام حكمه ،وكأ ّن إرسائيل انترصت
فعل بالدين ،أو هي كافر ٌة ضالة ولك ْن "سخَّرها
ألنها كانت متمسك ًة ً
الله ملعاقبة الحكام العرب العلامنيني" ،بل انترشت بعض األدبيات
متس َك إرسائيل بالدين اليهودي يف تلك الفرتة،
اإلسالمية التي تؤكد ُّ
مم هي عليه اليوم ،فقد ازداد منسوب
مع أنها كانت أكرث علامني ًة ّ
التدين فيها وتو ّرط الدين يف السياسة ،بعد تلك الحرب يف لقاء ما يُسمى
حزب عاميل
"أرض إرسائيل التوراتية" مع كيان الدولة التي كان يحكمها ٌ
اشرتايك النزعات يؤمن بالتأميم والقطاع العا ّم .فإث ْر الحرب ،تكثفت
التربيرات التورات ّية لض ّم القدس الرشقية والضفة الغربية التي ُسميت
"يهودا والسامرة" ،يف مقابل التربيرات األمنية لالنسحاب أو الض ّم.
أ ّما دعاة الدميقراط ّية ،فلم يرتددوا يف الجزم أنّه لو كانت األنظمة
العرب ّية دميقراط ّيةً ،ولو كان الشعب يشارك يف صنع القرار ،ملا
وبغض ال ّنظر عن موقفنا من األيديولوجيات املختلفة
وقعت الكارثةّ .

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

(واملتح ّدث هنا عريب يُع ِّر ُف نفسه ،إذا اضطر إىل ذلك ،بوصفه يساريًّا
اجتامعيًّا ،ودميقراطيًّا ليرباليًّا من الناحية السياسيّة ،هذا إذا اتفق مع
سبب الهزمية ليس
املخاطَب عىل تعريفات هذه املصطلحات) ،فإ ّن َ
ً
غياب الدميقراطية .فقد َهزمت أملانيا النازية دولً دميقراطيّة كثري ًة
َ
خالل الحرب العاملية الثانية ،ومل تصمد فرنسا الدميقراطية أمام أملانيا
النازية ،يف حني صمدت بريطانيا الدميقراطيّة وروسيا الشيوعيّة ،كام
مل تنترص فيتنام يف مقاومتها العدوان األمرييك بفضل الدميقراطية ،ومل
يتح ّرر جنوب لبنان من االحتالل اإلرسائييل أل ّن أيديولوجيّة املقاومة
اللبنانية كانت دميقراطيّ ًة أو اشرتاكيّ ًة علميّ ًة أو ديني ًة مذهبيةً.
نحن ال نؤيّد العدالة االجتامعية والدميقراطية الليربال ّية لناحية املشاركة
السياس ّية والحريات والحقوق املدن ّية بحجة أنها تقدم أدا ًء أفضل
يف الحروب ،بل من أجل العدالة والحرية ذاتهام ،ألنّنا نؤمن أنهام
أفضل من الظلم والعبودية .وعلم ًّيا ،ال ميكن إثبات فرضي ٍة مفادها أ ّن
أفضل يف الحروب أو
أدا َء نظامِ حكمٍ يسرتشد بهاتني القيمتني يكون َ
أسوأ .للحرب الحديثة يف عرصنا مقوماتٌ قامئة بذاتها :مثل التخطيط،
والنجاعة ،والتدريب ،واالنضباط ،والتجهيز ،والتسلح ،والواقعية
العسكرية ،وتحديد العد ّو واألهــداف بدقّة ،والجهد االستخباري،
وتكامل القرار السيايس والعسكري أثناء الحرب ...إلخ .وهذه املقومات
ميكن أن تتوافر لدى اليساريني واليمينني ،واملتدينني وغري املتدينني،
والدميقراطيني وغري الدميقراطيني.
ولو تح ّررنا من ال ّنقاش الذي يُسخّر هزمية  1967يف خدمة الجهد
إلثبات تف ّوقِ أيديولوجي ٍة عىل أخرى ،فيفقد محاسن هذه األيديولوجيا،
ِ
أدوات فهم ما جرى عام  1967يف الوقت ذاته ...لو تح ّررنا
كام يفقد
من هذا كلِّه ،ونظرنا بدقّة ورصام ٍة علميتني إىل مجريات تلك الحرب،
ألدركنا ما يُفرتض أن ندركه تحدي ًدا ،وهو أ ّن هذه الهزمية مل تكن
حتم ّيةً ،ال بسبب طبيعة حضارتنا و"تخلفنا" ،وال بسبب غياب العدالة
االجتامع ّية والدميقراطية.
كان باإلمكان ،يف وضع األنظمة العربيّة الذي كانت عليه ،ويف وضع
وأل
حضارتنا كام كانت ،ألَّ يسقط الجوالن هذا السقوط املد ِّويَّ ،
يُعلَن سقوطُه قبل أن يسقط ،وألَّ تسقط الضفة الغربية لألردن بهذه
وأل ينسحبوا مثل
الطريقة ،وأن يصمد املقاتلون يف سيناء م ّد ًة أطولَّ ،
ذلك االنسحاب املعيب بعد أوامر من قياد ٍة مرعوبة .لقد انتقلت هذه
القيادة من التظاهر بالقوة للتغطية عىل نتائج حرب االستنزاف يف
اليمن ،وإىل املزايدة وإغالق مضاي َِق تريان والطلب إىل القوات الدولية
ُخل سيناء كأنها سوف تش ّن الحرب ،وذلك من دون أن تريد الحرب
أن ت ِ َ
حرب ال تريدها
ً
فعل ...انتقلت من املزايدة والتظاهر بأنها تدعو إىل ٍ
يف الحقيقة إىل حالة الفزع والذهول والشلل بعد القصف اإلرسائييل،
فاتخذت قرارات االنسحاب الرسيع وغري املنظّم من سيناء.

في الذكرى الخمسين لحرب حزيران /يونيو 1967
ما قبل حرب  1967وما بعدها :كي ال يتجنب النقدُ النق َد

كان ممك ًنا أن يكون األداء أفضل .وهذا ،تحدي ًدا ،ما يجب أن يُدرس.
ما هي األخطاء التي وقعت يف هذه الحرب يف العالقة بني املستوى
كل من سورية ومرص ،ويف العالقة بني
السيايس والعسكري يف ٍّ
القدرات العسكريّة وعمليّة صنع القرار السيايس؟ وكيف كان وضع
الجيوش العربية وتدريبها وتسليحها ،ووسائل اتصالها؟ وملاذا تضع
خططًا ال تُنفَّذ؟ مثة بالطّبع حاج ٌة إىل ف ْهم طبيعة النظام عند مقاربه
هذه اإلشكاليات ،ولك ّن طبيعة النظام ،عىل أهميتها ومصرييتها،
كل إشكالية.
ال تفي بإجابة عينيّة عن ّ
بعض من يقاربون موضوع الحرب عسكريًّا ،وليس أيديولوج ًّيا،
يكتفي ُ
سالح الطريان
بالقول إ ّن إرسائيل حسمت املعركة من الج ّو حني أبادت َ
ابض يف املطارات ،ولك ْن حتى جيوش األنظمة غري
املرصي وهو ر ٌ
الدميقراط ّية واملتخلفة والقمعية ميكنها الصمود عىل نح ٍو أفضل بعد
تدمري سالح الطريان .واملقاومة يف أنحاء العامل كلِّه ،ومنها مقاومات
عرب ّية يف غزة ويف لبنان ،ت ُثبت أنّه باإلمكان الصمود من دون سالح
طريان .ورمبا ال ميكن تحقيق انتصار ،ولك ْن ميكن بالتأكيد ر ْد ُع العدوان،
والصمود .وهذه كلُّها أمور متعلقة بفهمِ النسبة بني قدرات العدو
والقدرات الذات ّية ،وتكييف وسائل القتال ومناهجها مبوجب ذلك .مث ّة
أمو ٌر كثرية يجب أن ت ُدرس ويستفاد منها عىل هذا املستوى.
بعد الحرب ِقيل الكثري حول ُحسن الدعاية الصهيون ّية ،وع ْجز الدعاية
العرب ّية عن التفسري "للعامل" أ ّن حرب  1967كانت عدوانًا إرسائيل ًيا
حرب داوود أمام
وليست دفا َع القلّة عن نفسها يف وجه الكرثة ،وال َ
جوليات (جالوت) .وال ّ
شك يف أ ّن الخطاب السيايس العريب قبل الحرب،
والذي ينىس أصحابه املنجرفون يف حأمة املزايدات بني األنظمة العربية
املتنافسة أنّه مثة من يرصد ،وأنه سوف يُرتجم إىل لغات أجنبية ،قد
ساهم يف إظهار هذه الصورة .كام استفادت إرسائيل من تأدية دور
الضحية وربطه بالتاريخ اليهودي يف أوروبا تحدي ًدا .وأشري هنا إىل
أن استخدام الهولوكوست بكثافة يف الدعاية اإلرسائيلية الرسمية ويف
الثقافة اإلرسائيلية نفسها وصناعة الهولوكوست كمك ِّون أسايس يف
السياسة والثقافة انطلقت بعد عام ( 1967سبق أن تطرق إىل ذلك
بتوسع عدد من املؤرخني) .فقد كان االنشغال بها محر ًجا للثقافة
الصهيونية االستيطانية قبل ذلك ألنها تذكّر بضعف يهود الشتات ،وهو
ما يريد "اليشوف" (الساكنة الصيهونية) يف فلسطني أن ينساه .ولكن
منذ محاكمة آيخامن ،وبعد حرب  ،1967بدأ االستخدام املكثف لها يف
ٍ
كوريث لضحايا املحرقة وممثلٍ لهم
السياسة ويف تشكيل صورة إرسائيل
ولقضيتهم ،وبذلك يصبح تحصيل حاصل أ ّن من يشن الحرب عليها هو
وريث مرتكبي تلك اإلبادة الجامعية.
لقد أدت الضحية دور الفاعل بإتقانٍ بالغٍ ،أما املجرم فتقمص
مم ميكن تحسينه يف رشح ما جرى
دور الضحية .وهناك الكثري ّ
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يف تلك الحرب لناحية العدوان اإلرسائييل امل ُب ّيت ،وتواطؤ الواليات
املتحدة معه يف مرحلة الحرب الباردة ويف ظل تعرثها يف فيتنام،
درسا.
لتلقني األنظمة غري الودودة للمصالح األمريكية يف املنطقة ً
عب عنه بألفاظ مثل
ولكن ال حاجة إىل عبقرية خاصة لندرك أ ّن ما يُ َّ
"العامل" أو "املجتمع الدويل" (وغريها من املصطلحات الضبابية) رمبا
يتعاطف مع الضحية؛ تحدي ًدا مع ضحية ت ُقاوم ،لكنه ال ينترص لها.
والشعب الفلسطيني ،بالتأكيد ،ضح ّي ٌة ملرشوع استيطاين كولونيايل.
وقد أصبح ممك ًنا تحقيق التعاطف الدويل معه بعد أن انتزع زمام
املبادرة وناضل ضد االحتالل .لك ْن من الصعب عىل "العامل" أن يفهم
أ ّن الدول العربيّة كلَّها ،بأنظمتها وثرواتها ،عبار ٌة عن ضحيّةِ .
املنتص
يف هذه الحالة أكرث إقنا ًعا من املهزوم الذي ي ّدعي أنّه الضحية.
أما املنترص عسكريًا ،أو الذي يحقّق تفوقًا يف مجاالت أخرى فيجد
من يتفهمه .ومن ثم ،يتعاطف معه ويعجب به ،حتى إن تعرض
للشيطنة يف مرحلة سابقة؛ وذلك ألنه حقق شيئًا ميكنه الدفاع عنه،
فإنجازات أملانيا واليابان االقتصادية ساهمت يف نشوء صورة إيجابية
لهام بعد مرور عقدين من الحرب العاملية الثانية ،وينطبق األمر عىل
الصني ،بل إ ّن صورة فيتنام يف الواليات املتحدة مل تتحول إىل سلبية.

ولذلك سيكون تخيل املهزوم عن تأدية دور الضح ّية أك َرث واقعي ًة
وعقالني ًة يف هذه الحالة ،وكذلك البحث عن عنارص القوة التي متكّنه
من التفوق واالنتصار أو الصمود عىل األقل .ومن هنا تنبع أهمية
فحص مكامن الضعف العين ّية التي أ ّدت إىل الهزمية ،هذا إذا توافرت
اإلرادة؛ ما يعني أنّني ال أتحدث عن األنظمة العربية الحاليّة التي
فقدتها حتى أصبح بعضها يَ ُع ُّد دول َة االحتالل حليفًا (تارة بحجة
الرصاع مع إيران ،وطو ًرا بهدف الفوز يف التنافس العريب من أجل
بدائل.
حظوة أوفر لدى واشنطن) ،بل أخاطب من يحاول أن يطرح َ
بدائل لألنظمة القامئة مبعايري أيديولوجية،
طرح َ
و ُمفاد رسالتي إليه أ ّن َ
وحتى قيمية ،ليس كافيًا ،بل سيكون عىل من يسعى للسلطة أن
يُت ِقن (وأقصد أن يعرف كيف يعمل مع مؤسسات تُتْقن) فنونًا
متعلق ًة بإدارة الدولة واالقتصاد والسياسة الخارجية ...والحرب أيضً ا.

